
directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos.
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es
consideri convenient.

11.- PUBLICITAT
S'hauran de publicar en el Butlletí Oficial de la Província les

subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el
programa i crèdit pressupostari al que s'imputen, beneficiari, quan-
titat concedida i finalitats de la subvenció. 

Si bé, quan els imports de les subvencions concedides, indivi-
dualment considerades, siguin de quantia inferior a 3.000 euros,
serà suficient amb la publicació d'un extracte de les mateixes en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Aquest extracte haurà de contenir
com a mínim l'expressió de la convocatòria, entitats beneficiàries i
quantia de les subvencions.

Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via adminis-
trativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de repo-
sició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el
jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos
mesos. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que
es consideri convenient.

Tarragona, 21 d'agost de 2009. --- El vice-secretari general,
Manuel Sanmartín Suñer.

2009/11612 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Cultura

Anunci

El Ple de la corporació, en sessió ordinària que tingué lloc el dia
31 de març de 2009, va acordar, entre d'altres, aprovar inicialment
la modificació íntegra del Reglament especial de distincions de
l'Ajuntament de Tarragona.

Atès que durant el període d'informació pública establert no
s'ha presentat cap reclamació ni al·legació, el referit acord d'apro-
vació inicial ha esdevingut definitiu, d'acord amb el que estableix
l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

Per tant, i en haver transcorregut el termini de 15 dies previst a
l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les
bases del règim local , i d'acord amb el previst a l'article 66,1 de
l'esmentat Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals, es
publica a continuació el text íntegre del Reglament especial de distin-
cions de l'Ajuntament de Tarragona, per a general coneixement i a
efectes de la seva entrada en vigor el dia següent al de la seva
inserció en aquest Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Contra l'objecte d'aquest anunci es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de la seva publicació, tot
això de conformitat amb l'establert a l'art. 107.3 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i als art. 8.1,
10.1.b), 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per
la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre, i sense perjudici
que es pugui exercitar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent,
d'acord amb el que disposa l'art. 58.2, in fine, de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, de 26 de novembre de 1992.

Text íntegre del Reglament:

REGLAMENT ESPECIAL DE DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT 
DE TARRAGONA

Preàmbul
Els articles 189 i següents del Reglament d'Organització,

Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposa que les
Corporacions Locals podran acordar la creació i l'ús protocol·lari de
condecoracions i altres distincions honorífiques a fi de premiar
accions meritòries, beneficis senyalats o serveis extraordinaris.

L'Ajuntament de Tarragona vol premiar aquelles persones i institu-
cions que presten serveis a la ciutat i l'ajuden a prosperar, per tal que
l'obra exemplificadora d'aquestes persones i institucions es conegui,
es difongui i perduri així en la memòria col·lectiva del municipi, i
també perquè estimuli les futures generacions, a treballar per a la
seva ciutat i país per al foment i la salvaguarda dels valors universals
de la solidaritat, la igualtat, la fraternitat i la justícia social.

CAPITOL I
DE LES DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Article 1. Objecte. Aquest Reglament té per objecte regular tot el
que fa referència a la concessió d'honors, distincions, nomenaments
honorífics i premis encaminats a reconèixer mereixements especials,
qualitats i circumstàncies de persones o entitats que hagin contribuït o
contribueixin a enaltir i projectar el nom i prestigi de la Ciutat, o que
les seves accions tinguin repercussions beneficioses per a la ciutat i
els ciutadans.

Article 2. Honors i distincions. Els honors i distincions que
l'Ajuntament de Tarragona pot conferir per premiar mèrits especials o
serveis extraordinaris prestats a la Ciutat, són els següents: 

- medalla de la ciutat de Tarragona
- Títol de fill predilecte de la ciutat de Tarragona
- Títol de fill adoptiu de la ciutat de Tarragona
- Diplomes per especialitats

- Mèrit esportiu
- Mèrit cultural
- Mèrit cívic
- Mèrit científic
- Mèrit econòmic

Secció primera. La medalla de la ciutat

Article 3. Medalla de la Ciutat. La Medalla de ciutat de
Tarragona és un distintiu que s'atorga a aquells que han dut a terme
una continuada labor en benefici de la ciutat. Es pretén, amb el seu
atorgament, manifestar la gratitud de la ciutat envers individus o
col·lectivitats que han dut a terme accions rellevants i serveis
personals o col·lectius susceptibles de reconeixement.

La medalla de la ciutat és la màxima distinció que pot atorgar la
Corporació local i la seva concessió queda limitada a una per a
cada any.

Article 4. Disseny. El disseny de la Medalla consistirà en un disc
de metall d'or de 41 mm de diàmetre i de 2 mm de gruix, a l'anvers
del qual hi figurarà tan sols l'Escut de la Ciutat. Un vorell de perles
tancarà circularment el camp. Al revers, i una mica elevat en el camp,
hi figurarà una nau romana. En la part superior de l'exerg hi portarà
la següent inscripció. RECOGNOVERUNT PROCERES, i en la part
inferior: TARRAGONA. Hi quedarà un espai lliure entre la nau i
aquesta última inscripció per a gravar-hi el nom de la persona o
entitat a la qual s'hagi concedit la medalla i la data de l'acord del
seu atorgament.

Els afavorits per aquesta distinció rebran també el Diploma corres-
ponent, que els serà lliurat en la forma i data que s'estableixi.

Article 5. Prerrogatives. El titular individual de la Medalla de la
Ciutat de Tarragona podrà, habitualment i en actes no oficials, usar
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una insígnia de trau de solapa, consistent en una reducció de la
Medalla.

Secció tercera. Els diplomes als mèrits, per especialitats:

Article 6. Categories. Les modalitats de diplomes als mèrits, per
especialitats seran les següents:

- Distinció al mèrit esportiu
- Distinció al mèrit cultural
- Distinció al Mèrit cívic
- Distinció al Mèrit científic
- Distinció al Mèrit econòmic
Podran establir-se nous mèrits que es considerin adients previ

dictamen favorable de la Comissió informativa corresponent.

Article 7. Disposicions generals. El nombre de distincions de
serveis distingits que es concediran no excedirà de tres per a cada
categoria i s'atorgaran, seguint el procediment general previst al
Capítol II, a les persones físiques o jurídiques, públiques o privades
de qualsevol nacionalitat com a reconeixement exprés per a la seva
contribució a la salvaguarda de valor relacionats amb la llibertat, la
igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o derivats d'una
trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps, a la ciutat de
Tarragona.

Secció quarta. El títol de fill predilecte de la ciutat de Tarragona.

Article 8. El títol de fill predilecte. Tindran opció al títol de fill
predilecte aquelles persones físiques nascudes a Tarragona, la
trajectòria personal o professional de les quals mereixi la conside-
ració i agraïment oficial, per haver destacat de forma extraordinària
i amb indiscutible repercussió pública en la realització d'activitats que
hagin redundat en benefici de la ciutat o que l'hagin enaltit.

El títol consistirà en un pergamí amb la llegenda que es determini,
així com una insígnia de trau a la solapa.

Secció cinquena. El títol de fill adoptiu de la Ciutat de Tarragona

Article 9. El títol de fill adoptiu. El títol de fill adoptiu de Tarragona
es concedirà a les persones d'altres poblacions, residents o no a la
Ciutat de Tarragona per la seva reiterada i eficaç tasca a favor dels
interessos de Tarragona i/o per les seves acreditades actuacions en
qualsevol aspecte de les activitats humanes en els termes establerts a
l'article 10.

El títol consistirà en un pergamí amb la llegenda que es determini.

Secció sisena. El tarragoní absent

Article 10. El Tarragoní absent. Es concedirà als ciutadans que
havent nascut a la ciutat, per motius laborals o de qualsevol altre moti-
vació resten fora d'aquesta però que continuen mantenint-hi una vincu-
lació.

El guardó consistirà en un element distintiu de solapa i un diploma
que s'atorgarà discrecionalment per part de l'Alcaldia.

CAPITOL 2
DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Article 11. Instrucció. L'expedient s'instruirà en virtut d'acord de
l'Ajuntament Ple. La iniciativa per a la instrucció de l'expedient podrà
ésser:

1.A proposta de l'Alcaldia, mitjançant la presentació de la
corresponent moció raonada.

2.A proposta de la comissió informativa i de seguiment que tingui
atribuïdes les competències en matèria de cultura mitjançant el
corresponent dictamen.

3.A proposta dels ciutadans i ciutadanes, així com de les entitats
i associacions. Aquestes iniciatives hauran de venir avalades

per un mínim de 300 ciutadans o bé per acord de l'òrgan de
direcció de tres institucions de la ciutat i es debatran a la
corresponent comissió informativa i de seguiment qui n'emetrà
un dictamen.

Article 12. Aprovació inicial. Les propostes d'atorgament de
distincions hauran d'estar degudament justificades i documentades.
En l'acord inicial d'instrucció de l'expedient s'expressaran concre-
tament els fets o circumstàncies que hagin d'ésser objecte de l'expe-
dient, la persona o entitat que hagi d'ésser guardonada i classe de
distinció que es pretén que li sigui concedida.

Article 13. Designació de secretari i instructor. En la mateixa
sessió del Consell Plenari en la qual s'acordi la incoació de l'expe-
dient se designarà el membre de la Corporació que hagi d'actuar
com a Instructor i al Secretari.

Article 14. Dades addicionals. Als expedients s'hi podran incor-
porar tantes dades o antecedents com l'Ajuntament disposi relacionats
amb l'objecte per qual es promou i es practicaran tantes diligències
com siguin necessàries per tal que els mèrits quedin suficientment justi-
ficats.

Article 15. Proposta de resolució i publicació. Una vegada
complert l'expedient, l'Instructor formularà proposta de resolució a
l'atorgament que s'exposarà al públic en la forma prevista a la
normativa de règim local i al tauler d'anuncis del Palau Municipal, per
un termini de quinze dies, durant el qual podrà examinar-se l'expedient
i presentar-se les reclamacions o objeccions que s'estimin pertinents.

Article 16. Resolució. Una vegada finalitzat el període d'expo-
sició pública, l'Ajuntament Ple adoptarà la resolució que procedeixi,
per majoria absoluta legal de membres de la Corporació.

Article 17. Acte de lliurament de les distincions. Els atributs o
documents acreditatius de les distincions concedides seran lliurats als
interessats per l'Il.lm. Sr. Alcalde en acte públic d'homenatge o en la
forma que l'Excm. Ajuntament disposi en el moment d'adoptar l'acord
de concessió.

Article 18. Excepcions. Amb la sola excepció del Cap de l'Estat,
no es podran prendre acords que atorguin distincions a persones que
formin part de la Corporació o que ocupin alts càrrecs en
l'Administració, respecte als quals es troba la Corporació en relació
subordinada de jerarquia, funció o servei i mentre dits motius subsis-
teixin.

Article 19. Altres prerrogatives. Els posseïdors de les distincions
que s'assenyalen en aquest Reglament seran convidats especialment
a tots els actes oficials que organitzi la Corporació, als quals hi
tindran un lloc reservat.

Article 20. Revocació. Encara que les distincions que preveu
aquest Reglament tinguin caràcter irrevocable, si algun dels distingits
dugués a terme actuacions greus contra la Corporació municipal o la
ciutat, podran revocar-se seguint el procediment establert per a la
seva concessió, prèvia la instrucció del corresponent expedient degu-
dament motivat i amb audiència a l'interessat.

Article 21. Registre. L'Ajuntament de Tarragona portarà un registre
on hi constaran tots els títols expedients, per ordre cronològic i nume-
ració correlativa, amb la deguda separació per cada distinció
concedida i classe de Medalla.

Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor a partir de la publicació de la

seva aprovació definitiva i del seu text complert al Butlletí Oficial de
la Província.
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Disposició addicional
Totes les distincions atorgades fins a la data, de conformitat amb

el Reglament especial per a la concessió de distincions de 1981,
seguiran vigents i conservaran els mèrits i privilegis inherents a la seva
concessió.

Tarragona, 12 d'agost de 2009. --- El secretari general p.d.,
Manuel Sanmartín Suñer.

2009/11623 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Secció de Contractació d’Obres i Serveis

Anunci

Aprovat inicialment per aquest Ajuntament el Projecte de substi-
tució d'equips i làmpades de vapor de sodi a alta pressió per equips
i làmpades d'halogenurs metàl·lics cremador ceràmic de doble nivell
de flux a les lluminàries tipus supra-500 actualment instal·lades a les
instal·lacions corresponents als quadres de comandament "MF",
"MG", "MH" i "MI", amb un pressupost de 175.574,04 euros, amb
un IVA del 16%, que puja 28.091,85 euros, i que té un import de
203.665,89 euros IVA inclòs, s'exposa al públic pel termini de 15
dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per a
general coneixement i als efectes que es pugui examinar en la Secció
de Contractació d'Obres i Serveis i presentar les al·legacions que es
creguin oportunes. La qual cosa es fa públic en compliment del
disposat en l'article 235.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, i l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Tarragona, 3 d'agost de 2009. --- El secretari general, pd,
Manuel Sanmartín Suñer.

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

2009/11626 – PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
DE TARRAGONA

Anunci

Mitjançant el present anunci es fa pública, de conformitat amb el
que disposa l'article 291.3 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, i l'article 94.3 del Reglament de personal al servei de les
entitats locals, la contractació de personal per a aquest Patronal.

La relació és la següent:
Sr. Gabriel Santos López, com a oficial administratiu, a jornada

completa, per acumulació de tasques del departament
d'Administració, a començar el 6 de juliol de 2009, i amb una
durada estimativa màxima de 2 mesos i mig, segons Resolució
de Presidència de data 19 de juny de 2009.

Sra. Carolina Expósito Barea, com a auxiliar administrativa-recep-
cionista, per substitució de vacances del personal amb aquesta
categoria del poliesportiu municipal de Campclar, pel període
comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre, segons
Resolució de Presidència de data 23 de juny de 2009.

Sra. Mª. Carmen González Fortuny, Sra.Núria Flores Vall i
Sra.Lucia López Cerdan, com a auxiliars administratives-recep-
cionistes, en qualitat d'interines, fins que es resolgui el procés
de selecció d'acord al procediment selectiu reglamentari, a
partir de l'1 de juliol de 2009, per tal de cobrir la recepció de
la piscina municipal de Sant Pere i Sant Pau, segons Resolució
de Presidència de data 23 de juny de 2009.

Sra. Patrícia Jiménez Ramírez, com a auxiliar administrativa-
recepcionista, per acumulació de tasques en el Complex
Esportiu de Sant Salvador, a començar l'1 de juliol de 2009,
i amb una durada estimativa màxima de 15 dies, segons
Resolució de Presidència de data 23 de juny de 2009.

Sra. Sara Isabel Bordell Villalonga, com a auxiliar adminis-
trativa-recepcionista, per substitució de vacances del
personal amb aquesta categoria de la piscina municipal del
Serrallo i Part Baixa, pel període comprés entre el 10 de
juliol i el 30 de setembre, segons Resolució de Presidència
de data 23 de juny de 2009.

Sra. Susana Coronado Martínez, com a auxiliar administrativa-
recepcionista, per substitució de vacances del personal amb
aquesta categoria de la piscina municipal de Bonavista, pel
període comprés entre el 10 de juliol i el 30 de setembre,
segons Resolució de Presidència de data 23 de juny de 2009.

Sra. Glòria Delmonte Angullo, com a auxiliar administrativa-
recepcionista, per substitució de vacances del personal amb
aquesta categoria del complex esportiu de Sant Salvador, pel
període comprés entre el 14 de juliol i el 13 d'octubre,
segons Resolució de Presidència de data 7 de juliol de 2009.

Tarragona, 14 d'agost de 2009. --- El secretari delegat, Ernesto
Alcaine Mur.

2009/10230 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Edicte

Diego Castells Andreu, ha sol·licitat llicència ambiental per a
l'adequació a la Llei 3/98, de 27 de febrer, de l'activitat de recu-
peració de palets i fabricació d'envasos i embalatges de fusta,
situada a la Partida Font de Quinto, polígon 38, parcel.la 28-31, de
Campredó-Tortosa.

Us comuniquem que, hi ha un període de VINT DIES per a infor-
mació pública, d'acord amb allò que preveu l'art. 5.2.b) del Decret
50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004,
d'1 de juliol, reguladora del procès d'adequació de les activitats exis-
tents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, en el qual, els que es consi-
derin afectats per l'activitat que s'ha d'adequar, poden presentar per
escrit, a l'Ajuntament, les al.legacions que creguin necessàries. Amb
aquest efecte, podeu consultar l'expedient a les oficines municipals,
negociat de Governació.

Tortosa (Terres de l'Ebre), 15 de juliol de 2009. --- La 5èna tinent
d'alcalde, Meritxell Roigé Pedrola.

2009/11213 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Edicte

De conformitat amb allò que determina l'article 248 del R.D.
606/2003, de 23 de maig, pel que es modifica el R.D.
849/1986, d'11 d'abril, que aprova el Reglament del domini públic
hidràulic, se sotmet a informació pública, per un termini de TRENTA
DIES, l'expedient que es tramita al Servei de Governació d'aquest
Ajuntament per a l'autorització de l'abocament d'aigües residuals a la
xarxa indirecta del polígon industrial Baix Ebre, on TABLEROS CADO
SL, desenvolupa l'activitat de venda de fusta i articles de la llar, al
Polígon Industrial Baix Ebre, av. Japó, xamfrà C/F, parcel·la 45 de
Campredó-Tortosa.

Tortosa (Terres de l'Ebre), 4 d'agost de 2009. --- La 5a tinent d'al-
calde, Meritxell Roigé i Pedrola.
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